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OPSTILLING SOM LANDSFORMAND 
Jacob Klivager Vestergaard - Cand. Scient. Adm. - 27 år og fra i Kolding 

JEG HAR ET HÅB FOR I MORGEN  
Hverdagen og dagligdagen går sin gang. Min hverdag starter klokken 07.15, første gang mit 

vækkeur ringer. Jeg trykker på snoozeknappen. 10 minutter senere ringer vækkeuret igen, 

og jeg tænker, at jeg hellere må stå op. Jeg kigger lige min telefon kort igennem for mails og 

nyheder. Hvordan ser verden ud i dag? Den er ikke blevet meget bedre. Vi har set en stærkt 

stigende ulighed i verden og Danmark. Vi har set USA trække sig fra klimaaftalen, og i 

samme omgang er Løkkeregeringens klimaambitioner smidt til forbrændingen. Vi har set 

Dansk Folkeparti proklamere et paradigmeskifte i flygtninge- og udlændingedebatten, hvor 

flygtninge helst ikke skal hjælpes, og de skal bestemt ikke integreres. Så min morgen er lidt 

dårlig, jeg ser bort fra morgenmaden, går i bad, får børstet tænder, og gjort mig klar til at 

tage afsted. Nogle morgener må jeg spørge mig selv – hvorfor gør du det her Jacob? Mit svar 

til mig selv er: Fordi vi skal! Vi skal bekæmpe uligheden, og gøre hverdagen bedre for den 

brede befolkning. Vi skal have gang i den grønne omstilling, så vores generation også kan 

vågne op til en god morgen med frisk luft og rent drikkevand om 50 år. Vi skal have god 

integration, så flygtninge bliver en del af fællesskabet. For vi kan gøre fremtiden både 

rødere og grønnere, men det kræver, at vi er parat til at sætte handling bag ordene. Det 

handler om at sætte ord på løsninger i folks hverdag, så vi ikke er de eneste der vågner kl 

7.15 med håbet om forandring. Vi skal i fællesskab gå forrest for at skabe et grønnere, 

rødere og mere solidarisk samfund!  

VI SKAL FINDE LØSNINGER OG VÆRE RELEVANTE 
Når jeg er i SFU, og ser på vores organisation. Så ser jeg 1300 medlemmer, der vil et bedre 

samfund. Jeg ser en masse afdelinger, der brænder for ønsket om morgendagen. Men 

forandring kræver, at vi har en organisation, der konstant er i bevægelse. Vi kan ikke blot 

se tilbage på tidligere tiders sejre, men skal udvikle nye. Vi skal udvikle hverdagen og finde 

løsninger. Derfor håber jeg, at vi det kommende år bliver bedre til at tænke nyt og bedre til 

at formulere ny politik, som tager udgangspunkt i at løse problemer, for de mennesker vi 

hver dag kæmper for. Det kræver dog, at vi spørger ind til hvad problemerne er, og vi ikke 

kun opfinder det i støvede mødelokaler. Vi skal blive bedre til at udvikle vores politiske 

projekt, og konstant komme med nye ideer til, hvordan vi får ændret Danmark i en rødere 
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og grønnere retning. Det er efter min mening en af vores fornemmeste opgaver som en 

forandringsskabende bevægelse. For det betyder virkelig meget når vi går forrest i 

politikudviklingen. Vi bliver lyttet til! Men vi bør også lytte mere!   

VI SKAL VÆRE DRIVKRAFTEN BAG HÅBET 
Jeg er 27 år gammel, og er vokset op i en ghetto i Kolding. Min mor var på kontanthjælp 

alene med mig og mine brødre, de første år af mit liv. Jeg kender derfor til den hverdag, der 

følger med voksende ulighed og det er ikke nemt med svære kår at se når toppen konstant 

forgyldes. Samtidig bliver man negligeret, beskåret og set ned på. Det skal ændres. Havde 

det ikke været for et stærkt velfærdssamfund, var jeg heller ikke kommet til at stå, hvor jeg 

er i dag, som landsformand for SFU. I det jeg voksede op i Skovparken i Kolding kender jeg 

til livet og dagligdagen i de belastede områder. Det er nogle af samfundets sejeste 

mennesker, der lever der, for ofte er der mange kampe at kæmpe. Det er seje mennesker og 

vi skal kæmpe sammen.  

I starten af året læste jeg, at Dansk Folkeparti vil have udgangsforbud i Ghettoerne. Da jeg 

læste det, blev jeg faktisk ked af det. Jeg blev først sur og oprevet over at DF ville fjerne 

grundlæggende frihedsrettigheder fra en bestemt gruppe mennesker. Men jo mere jeg 

tænkte over det, desto mere ked af det blev jeg. For det viser, hvor lidt Dansk Folkeparti 

ved om, hvad der foregår i en ghetto, og hvad der skal til for at forbedre det. De viser en 

hensynsløshed. De viser ingen hensyn til dem, der bor i områderne, de viser ingen forståelse 

for, hvad der sker. De gør det endnu sværere at vinde en svær kamp for mange mennesker.  

Jeg har nu været landsformand for SFU i et år. Jeg kan se vi rykker os. Vi får flere 

afdelinger og flere medlemmer – flere der vil kæmpe kampen. Vi udvikler vores 

lokalafdelinger, som står mere på egne ben. Vi udvikler os, bliver stærkere, og mere klar til 

at skabe et håb for morgendagen. Det er vores lokalafdelinger, der er drivkraften bag vores 

håb for en bedre fremtid. Nu skal vi kæmpe for morgendagen for der er masser at kæmpe 

for. Som Frodo sagde til Sam: “There is good in this world – and it is worth fighting for!”  

Vi er drivkraften bag håbet, og med det genopstiller jeg som landsformand for SF Ungdom. 

Har i spørgsmål, så kontakt mig gerne på telefon: 61305117 eller mail: jacob@sfu.dk 

Kærlig Hilsen 

Jacob Klivager Vestergaard 


